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�سورية :ماذا بعد �إقرار وا�شنطن
بتبعثر برنامجها لتدريب الم�سلحين؟
} حميدي العبدالله
بتاريخ  2015-6-19أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) «إنّ
الجهود األميركية لبناء قوة سورية مسلحة معتدلة يمكنها مواجهة مقاتلي
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام تسير ببطء أكثر من المتوقع»،
وعزا البنتاغون أسباب البطء إلى ما أسماه «تعقيدات في التحقق من هوية
المتط ّوعين وإخراجهم من سورية للتدريب» .واعترف البنتاغون أنه بعد
ك ّل التحضيرات فإنّ هناك حوالي ما بين  100إلى  200شخص أصبحوا
جاهزين للتدريب فقط.
م��ا ه��ي األس��ب��اب التي دفعت مسؤولي البنتاغون إل��ى اإلدالء بهذه
المعلومات التي يدركون مسبقا ً أ ّنه ستكون لها تداعيات على األوضاع
الميدانية في سورية.
تفسر هذا اإلعالن غير المسبوق ،وبهذه
احتماالت
ثالثة
هناك واحد من
ّ
الصراحة وعلى هذا المستوى الرسمي.
االحتمال األول ،اإلق��رار بالحقيقة ،وبما هو عليه الحال واقعياً ،كي
ال تعلق اآلمال على أشياء غير موجودة ،وكي ال تكون هناك رهانات ال
أي أس��اس ،السيما وأنّ مواعيد ب��دء التدريبات في ك�� ّل من
تستند إل��ى ّ
األردن وتركيا م ّر عليها وقت طويل منذ شباط الماضي ،وبديهي أن يت ّم
التساؤل عن وجود هذه القوة التي جرى تدريبها ،وما هو حجمها ،وما
هو مستوى دورها وتأثيره على مجريات الوضع الميداني ،والتوازنات،
سواء مع الدولة السورية أو مع تنظيم «داعش».
االحتمال الثاني ،وقد يكون منبثقا ًمن االحتمال األول ،تهيئة الرأي العام
لقبول مستوى من مستويات التعاون مع الدولة السورية لمحاربة داعش،
أي تبدّل
باعتبار أنّ العمليات الجوية وصلت إلى طريق مسدود ولم تحقق ّ
ميداني ،والتعاون مع وحدات الحماية الشعبية ،يمكن أن يحقق مكاسب
ولكن هذه المكاسب تظ ّل محصورة في المناطق ذات األغلبية الكردية أو
القريبة منها ،وهي مناطق متاخمة للحدود التركية وتثير من المشاكل
للواليات المتحدة أكثر من اإليجابيات التي تحققها ،وال سيما لجهة قلق
تركيا من هيمنة وحدات الحماية التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي
في هذه المنطقة.
االحتمال الثالث ،أن يقود هذا االعتراف إلى تبرير التعاون مع «جبهة
النصرة» وتنظيمات «القاعدة» األخرى ،ال سيما أنّ «المكاسب» التي جرى
تحقيقها في محافظة إدلب ت ّمت من خالل التعاون بين الواليات المتحدة
وتنظيمات «القاعدة» ،وهذا ما ت ّم االعتراف به من قبل بعض محللين في
مراكز أبحاث أميركية لها صلة وثيقة مع دوائر صنع القرار في الواليات
المتحدة ،وت��م�� ّول من قبل ال��دول الخليجية المنخرطة في الحرب على
سورية.
تفسر هذا االعتراف
التي
الثالثة
االحتماالت
من
أي
معرفة
الصعب
من
ّ
ّ
غير المألوف وغير المتوقع ،قد تكون جميعها حاضرة اآلن ،ولكن في
المستقبل ال ب ّد من سلوك السياسة األميركية وجهة واحدة ومن الصعب
استمرار تالزم االحتماالت الثالثة في آن واحد لفترة طويلة ،وتحديدا ً إذا
وصل الرهان على تنظيمات «القاعدة» إلى طريق مسدود ،وباتت عاجزة
عن تحقيق المزيد من التقدّم.

�إيران حجر زاوية ال�شرق الأو�سط
ونقطة تالقي الملفات...
} سعد الله الخليل
قبل أسبوع من انتهاء مهلة  30حزيران الجاري للتوصل إلى اتفاق حول الملف
النووي اإليراني بين طهران والسداسية الدولية ،يأتي تبني مجلس الشورى في
طهران قانونا ً يرمي الى الحفاظ على مكاسب البالد وحقوقها النووية ،والذي يؤكد
أنّ اإللغاء الكامل للعقوبات يجب ان يت ّم يوم بدء تطبيق تعهّدات ايران ،وهي إحدى
النقاط الخالفية بين الطرفين والتي لطالما هدّدت بتفجير المفاوضات أكثر من مرة
في ظ ّل الشكوك اإليرانية بسعي الغرب للتملص من رفع العقوبات ،تحت غطاء
المماطلة وخلق قنوات مفاوضة الحقة تستنفد الوقت وتف ّرغ االتفاق من مضمونه.
يبدو القرار للوهلة األولى كر ّد فعل على قرار الكونغرس الذي منح مجلس
النواب إمكانية مراجعة ورفض االتفاق النووي مع طهران ،حيث تسعى واشنطن
إلى ربط االتفاق بالسياسات الداخلية األميركية ،وهو ما ترفضه إيران ،وبعيدا ً عن
إصرارها على التعامل مع الواليات المتحدة من موقع الندّ ،دولة إلى دولة ،فإنّ
القرار يأتي ضمن سياق قوننة االتفاق وخلق بنية قانونية وتشريعية في بلد قائم
على المؤسسات وال يق ّل تنظيما ً عن الواليات المتحدة.
تدرك طهران أنّ توقيع االتفاق لن يجعل من واشنطن الصديق الصدوق لها ،ولن
تتح ّول العداوة المفرطة إلى تعاون بال حدود ،بل ستسعى المؤسسات األميركية
من البيت األبيض إلى مجلسي الكونغرس والنواب مرورا ً بالبنتاغون إلى تحويل
المعركة إلى حرب استنزاف طويلة األمد إليران عبر القوانين بدال ً من العقوبات
والتهديد والوعيد وبالسعي الستصدار قرارات محلية تارة وأممية تارة أخرى،
للضغط على طهران ومحاولة خرق البرنامج النووي اإليراني سواء عبر التفتيش
تجسسها ،كما فعلت في العراق إيام التفتيش
على المواقع العسكرية لزرع أجهزة
ّ
على السالح الكيميائي إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين ،أو الوصول إلى
علماء البرنامج النووي اإليراني لتجنيد من تستطيع استمالتهم بعد فشل خططها
في اغتيال العلماء بالتأثير على مسار برنامج طهران النووي.
يؤسس لما بعد االتفاق
تدرك واشنطن وطهران أنّ الثالثين من حزيران موعد ّ
لرسم مالمح المنطقة كلها ،وتلقي ارتدادات االتفاق على الساحات الحامية انطالقا ً
من اليمن والسعودية فالعراق وسورية ،ولع ّل انطالق الحوار اليمني في جنيف
ورغم توقفه وفشله في التوصل لوقف إطالق النار ،إال أنه وضع قطار التسوية
وأسس لحراك سياسي يمني بعيدا ً عن عنتريات أمراء وممالك الخليج
على السكةّ ،
ومشيخاتها المص ّرة على التمسك بشرعية رئيس ال شرعية له تبحث له عن موطئ
قدم في الساحة اليمنية بعد فراره وأركانه إلى الرياض ،يصدر منها مراسيم
وقوانين ال تسمن وال تغني من جوع اليمنيين ،الذين بات أكثر من نصفهم في عداد
الجياع الستحالة وصول المساعدات الدولية إليهم بعد قضاء تحويل الغارات
السعودية بين «الحزم» و«األمل» مطارات اليمن السعيد إلى أكوام من الركام في
حرب أرادتها بالوكالة ض ّد طهران على المسرح اليمني ،ما يجعل من جنيف اليمني
بوابة اإلقرار بالدور اإليراني في تسيير الح ّل السياسي للوضع اليمني المتأزم.
ربما لم تتضح بعد مالمح الدور اإليراني اإليجابي في التسوية اليمنية ،إال أنّ
المجتمع الدولي يدرك حق اإلدراك أنّ مسار التجاهل لطهران في اليمن ال يمكن
تعميمه في الشأن السوري وجهودها في التوصل إلى تسوية سلمية لألزمة،
خاصة أن تجاربه الفاشلة في نسختي جنيف األولى والثانية ربما ما كانت لتفشل
لوال استبعاد طهران من الحسابات ،وبذلك يأتي انفتاح المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا على طهران واالتصال األخير مع مساعد وزير الخارجية
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان لوضعه في أجواء المفاوضات والمشاورات في
جنيف مع األطراف السورية ومندوبي الدول بمن فيهم سفير طهران والتحضير
لزيارة دي ميستورا إلى طهران سوى خطوة أممية أميركية للتقارب مع طهران
إلطالق المسار السياسي لح ّل األزمة.
تقاطع الملفات اإلقليمية في طهران يجعل من إيران حجر زاوية الشرق األوسط
ونقطة تالقي العقد الكبرى ومنها تنطلق بوادر الح ّل.

«توب نيوز»

عبقرية فابيو�س وجنبالط �إ�شاعة
 عاش الوسط السياسي العربي على مقولة التف ّوق العبقري لعقل وليدجنبالط ،ومثله عاش الوسط السياسي واإلعالمي الفرنسي على الكفاءة
االستثنائية للوران فابيوس.
 تكفلت الحرب على سورية التي شكل ثنائي جنبالط فابيوس الصديقينبوضع عبقرية طرفي هذا الثنائي على آلة فحص تلفزيون الواقع.
 تعهّد الصديقان العبقريان برحيل الرئيس السوري بشار األسد خالل عشرمرات على األق ّل مشفوعة بتواريخ لم يصدق أيّ منها.
 حجتهما الدائمة للفشل هي إما اتهام األسد باللجوء إلى القوة ،وهو سببتحصيل حاصل لدعوتيهما لرحيله أص�لاً ،وليس من المفترض أنه خارج
حساباتهما ،أو السبب هو التلكؤ األميركي وهما يتحدثان بقوة رهانهما على
المعرفة بما يدور في أميركا بما ال يفهمه اآلخرون.
 خاض الثنائي العبقري رهان تسويق «جبهة النصرة» كقوة اعتدال ومعها«إسرائيل» وتركيا والسعودية ،وبقيا وحدهما بعد تساقط الحلفاء ك ّل في
امتحان منفصل من االنتخابات التركية وحرب اليمن وميزان الردع المقاوم في
وجه «إسرائيل».
 سقطت «النصرة» بالضربة القاضية في حرب القلمون ،وسقط جنبالطبالضربة القاضية من البيت الدرزي في السويداء والجوالن.
 -عبقرية فابيوس وجنبالط إشاعة...

التعليق السياسي

«ويكيليك�س» ال�سعودية ...حبر يبحث عن الدم
} نارام سرجون
يقيني في الكتابة وعقيدتي معها هي أنها دوما يجب
ان تتح ّول من تفاعل بارد بين الورق والحبر الى تفاعل
حا ّر ال ينتهي بين الحبر وال��دم ،فيستحيل الكالم الذي
يسكب حبرا ً في كؤوس العيون الى خمر مضيء يتوهّ ج
في العقول ،وتذيب ح��رارة الحبر ال��دم المتج ّمد في
العروق وتعيده دما ً ساخنا ً ف ّوارا ً قانيا ً يجري في العروق
الى القلوب والضمائر واألرواح ،وإال فإنّ الكتابة ال تعدو
أن تكون تنضيدا ً للكالم كما توضع التحف والصمديات
والمزهريات والتماثيل الحجرية على الرفوف البلهاء
وكما تعلق أيقونات الذهب في أعناق الجهلة ،ولذلك
علي
صرت كلما كتبت بهذه العقيدة وبهذا اليقين اختلط ّ
األمر وال أدري أيهما الدم ،حبري أم دمي؟ وأيهما الحبر،
دمي أم حبري؟
وهنا سأكون في منتهى الصدق إنْ قلت بأنّ ك ّل ما ورد
في «ويكيليكس» السعودية التي أطلقها جوليان أسانج
ال يساوي شروى نقير ،وأن ال قيمة له على االطالق ،وإنه
حبر ال يذيب الدم الجامد في العروق ،رغم أنّ ما ورد فيها
كفيل بأن يزيح المريخ عن مداره وأن يسقط رأس نيوتن
على سطح القمر ،فمستوى الفضائح فيها مخجل جداً،
وحجم العار يعلو على جبال الهيمااليا...
ال تساوي هذه األسرار «الويكيليكسية» شروى نقير
ألنها أوال ً لم تفاجئ مواطنا ً واحدا ً عربيا ً من المحيط الى
الخليج وال تشكل اكتشافا ً يشبه اكتشاف س ّر كوهين،
ولم يرفع حاجب عربي أو عربية من المحيط الى الخليج
تعجبا ً ول��م يحبس أح��د أنفاسه وه��و يقرأ ويشهق،
ّ
وأتحدّى أن يقول لي مواطن واحد سواء كان من عشاق
المعارضات العربية أو من عشاق التيارات اإلسالمية
أو من محبّي الديكتاتوريات أو عشاق الملوك أو من
المقاومين أو الممانعين أو المستقلين أو النائين بالنفس،
أتحداه أن يقول بأنه مذهول أو مصاب بالصدمة والدهشة
وخيبة األمل...
هل فاجأ أحدا ً منكم ان يعرف ان سمير جعجع القاتل
لرئيس وزراء لبنان رشيد كرامي إنما هو شخص تدعمه
السعودية التي تدعم ك ّل القتلة والمجرمين ،وهو يدعمها
بالتس ّول ،وباألحرى بطلب األتعاب كما أيّ مرتزق؟ وهل
فوجئ أحد منكم بأنّ وليد بيك جنبالط يمالئ وينافق ملك
السعودية ،وأنه يبيع الموقف والكلمة ببراميل نفط؟ وأنّ
الشتائم التي طالما أطلقها ض ّد السوريين وض ّد الرئيس
بشار األسد ما هي اال صفقات وأرقام صرف على شيكات
سعودية ،وال عالقة لكالمه بثأره لدم أبيه كما يدّعي،
وال عالقة لدم رفيق الحريري به ،الذي صار واضحا ً أنّ
دم أبيه ودم صديقه رفيق الحريري مشروعان رابحان
وحقال نفط منتجان للمال ليس أكثر...
وسيكون عتبي عليكم كثيرا ً وتقديري لذكائكم ليس
عاليا ً إذا قال لي أحدكم إنه مذهول ومستغرب ومبهوت
ألنه يرى في وثائق «ويكيليكس» دليالً قاطعا ً بأنّ األزهر
يساهم في المذابح والفتن وهدم دين اإلسالم ،وفي بناء
«إسالم داعش» ودعم أبي بكر البغدادي بصمته الوقح
على ما يجري ،ألنّ األزهر كما يبدو دون مجامالت قد باع
لسانه وقلبه ومآذنه بأذانها واألزه��ر وسجاده وقبابه
ال��ى أم��راء آل سعود ،باعها بالجملة كما تباع سبايا
«داعش» وغنائمها داخل المساجد التي يجب أن يتح ّرر
فيها الناس وتعتق فيها األعناق ،فما الفرق بين أبي بكر
البغدادي وبين شيخ األزهر؟ األول يسرق النفط ويبيعه
والثاني يسرق قلب األزهر ويبيعه لتجار النفط؟ االول

يسبي النساء ويباعد بين المذاهب والثاني يسكت عن
سبي النساء ويسبي التقريب بين المذاهب ،وصار األزهر
بال هيبة وهو يطلب اإلذن في الكالم والصيام والصالة
والسجود وتالوة القرآن كما التالميذ المهذبون ،وصار
ثمن األزهر كله بضعة براميل نفط فقط الغير...
وأما من يقول بأنه ال يصدق عينيه أنّ السعودية منعت
السالح الى غزة فيما تدكها طائرات «إسرائيل» بالفوسفور
األبيض فسأرسل له من يهديه عينين جديدتين ،وعقالً
جديداً ،وقلبا ً جديداً ،ألنه يحتاج الى تغيير ك ّل ما ينفع
التفكير والحدس واالستقراء والبرهان القاطع ،وال شك
بعد ك ّل هذا العمر والتجربة مع السعودية انذ ما لديه ال
يناسب رأس نملة ،وال عين ذبابة ،وال قلب بعوضة...
ولكني اعتقد ج��ازم�ا ً ب��أنّ جوليان أسانج صاحب
«ويكيليكس» أخطأ هذه المرة في رهانه بأنه سيُحدث
صدمة وروعا ً في األمة بإطالقه لمجموعة «ويكيليكس
السعودية» ،ألنه أرسلها إلى أمة صار دمها ب��اردا ً كدم
الزواحف وذوات الدم البارد ،فالسعودية تتص ّرف علنا ً
بما يفوق فضائح الوثائق المس ّربة ،فهي تخون علناً،
وتعلن الجهاد علنا ً مع «إسرائيل» ،وتشعل الفتنة علناً،
وتح ّرض على الكراهية والقتل علناً ،وتقتل اليمنيين
علناً ،وتشجع القتلة وتكافئهم علناً ،وتبارك الذباحين
من على منابر المساجد ومساحات الفضاء علناً ،ومع
تحتج على سلوكها حكومة وال
ذلك ال يحاسبها أحد وال
ّ
مظاهرة ،فأين الجديد يا أسانج؟
أخطأ أسانج ألنه أظهر الوثائق الى أمة تعرف ك ّل ما
ورد في أوراقه ورقة ورقة ولكنها أمة صارت تنجب ملوكا ً
يعملون جواسيس ومثقفين يب ّررون للجواسيس فعل
الخيانة ،فماذا يتوقع من أمة عرفت أنّ فيها ملكا ً على
مملكة هاشمية كان يعمل جاسوسا ً عند األميركيين ،ومع
هذا لم تخلعه ولم تحاسبه ولم تقطع نسله وساللته،
وك��ان يطير ال��ى «إس��رائ��ي��ل» وي��ن��ذر «اإلسرائيليين»
ويحذرهم فيها من حرب مفاجئة عليهم ،بل جاء بابنه
من أم يهودية عاش ك ّل عمره خارج مملكته وجعله ملكا ً
ولم يعترض معارض واحد على هذا االستهتار الهاشمي
والملكي بأدنى درجات احترام الشعب الذي يحكمه،
وم��اذا يتوقع أسانج من أمة تثور في ربيع الحرية
وال تعبر شعارات الحرية حدود الممالك واإلم��ارات ،بل
تستح ّم الشعارات والحرية والعدالة االجتماعية والكتب
والمؤلفات الماركسية واإلسالمية والشهادات العلمية
والقصائد العصماء في آبار النفط وتعود خارج الحدود
مبللة وجسدها يقطر بالنفط وشعرها مبلل بالزيت
األسود؟
م��اذا يتوقع أسانج من أم��ة ت��رى أنّ السعودية لم
ت��دف��ع ط���وال مئة سنة ب��م��واط��ن س��ع��ودي واح���د الى
فلسطين ،وأنها حاربت ك ّل من حارب «إسرائيل» دون
هوادة ،ولكنها ترسل ك ّل أبناء المملكة الوهابية يموتون
منتحرين متفجرين بأشالئهم في مساجد دمشق وبغداد
وفي أسواق فقراء العرب وفقراء اليمنيين فقط؟
ماذا يتوقع أسانج من اللبنانيين الذين يستسلمون
ألقدارهم ويتركون أحمد فتفت يتباهى بأنه قدّم الشاي
للغزاة الذين قتلوا آالفا ً من مواطنيه ،ومع ذلك ال يسأله
مواطن واحد أو يستدعيه قاض واحد الى محكمة؟ وماذا
يتوقع أسانج من اللبنانيين الذين تنازلوا عن حقهم
الطبيعي في ممارسة السلطة وتركوا السياسة لعائالت
الطوائف ،فجنبالط الثاني يرث عن جنبالط األول ويورث
جنبالط الثالث ،والجميّل الثالث يرث من الج ّميل الثاني
ال��ذي ورث عن الجميّل األول وي��ورث الجميّل الرابع،

والحريري الكبير و ّرث الحريري الصغير الذي سيق ّرر
منصب ولي العهد وولي ولي العهد على غرار السعودية،
وك ّل الطوائف مملوكة لملوك صغار للطوائف كما ملوك
النفط وشيوخ القبائل ،ومع ذلك يريدون بوقاحة تعليمنا
الديمقراطية السياسية وينتقدون الجمهوريات التي
يس ّمونها وراثية!
ماذا يتوقع أسانج من اللبنانيين وجمهور «المستأبل»
الذين يعرفون أنّ سعد الحريري الذي يتنقل بين باريس
وال��ري��اض ليس زعيما ً لبنانياً ،وليست فيه صفات
الزعامة وال القيادة ،وأنه سفير سعودي مدلل ليس إال،
ومع هذا فإنهم يعتبرونه زعيم السنة في لبنان مساويا ً
لرشيد كرامي وسليم الحص؟
يا صديقي أسانج ،لقد تج ّرع المواطن العربي أخبار
الخيانات وأخبار الطبقات السياسية الوضيعة التي
تحاسب ،واعتاد قلبه على
تتالعب بمصيره دون ان
َ
س ّم األفاعي والعقارب ،وصار اذا لسعته أفاعي األسرار
والوثائق ال يُصاب بالتس ّمم وال حتى باأللم ،ويتابع
طريقه كما لو كانت دودة قد عضته ،نصف مليون وثيقة
ّ
تعض المواطن
سعودية تعادل نصف مليون أفعى
وال يبدو أنه تأثر بالس ّم ،ولكن بعوضة طائفية واحدة
تخزه هذه األيام تجده على الفور يحك جلده بالسكاكين
وال��رص��اص ويسلخ جلده السني عن لحمه الشيعي
ويفصل قلبه السني عن ص��دره الشيعي بالساطور،
ويطيح برأسه عن جسده،
ماذا لو كانت الوثائق تقول مثالً إنّ حزب الله لم يقدّم
السالح الى أهل غزة في الحرب؟ أو أنه اصاب بالخطأ
قبة مسجد ناء ألهل السنة في قرية نائية؟ كيف كان
جنون س ّم العقارب؟ وماذا لو قالت الوثائق انّ األسد قد
زار السيدة زينب حفيدة النبي وقرأ الفاتحة في مرقدها؟
كيف سيكون فحيح األفاعي يطغى على هدير البحر وهي
تبكي على الجامع األموي الذي ابتلعته قم...
يا صديقي يا أسانج ،أسرارك ليست أس��راراً ،بل هي
أخبار قديمة ،وقديمة جداً ،الفارق فقط هي أنها تشبه
القمامة في حوض من الزجاج واليوم تخرج من الزجاج
وتنشر روائحها الكريهة.
ال نريد يا أسانج ان نعرف كم قبض سمير جعجع
ألننا نعرف أنه قاتل مأجور ،وقد كان يوما ً على الحواجز
داعشي الهوى والعقيدة والسكين ،بل نريد ان نعرف
من سيقتل اآلن وما الثمن ،وكم صار أجر القاتل وثمن
الجريمة...
وال نريد ان نعرف ماذا يغيظ سعد الحريري وال ماذا
يستفزه ،بل نريد أن نعرف انْ كان رجالً أم نصف رجل
أم شيئا ً آخر بين البينين! مثل آل سعود ،ونريد ان نعرف
يصب سعدو الحريري دم أبيه على الحدود بين
لماذا
ّ
المذاهب يرسم الخرائط بين الناس ويريد أن يكون هذا
الدم لعنة على وطن ونقمة على أجيال؟
ال يه ّمنا يا أسانج أن تقول لنا ماذا يدور في غرفة الملك
السعودي ألنّ ما يقوله وأتباعه أخطر مما ال يقوله ،بل
نريد أن نعرف س ّر هذه األسرة السعودية الغامض ،من
أين أتت؟ ومن أين تبدأ شجرتها وأين جذورها تنتهي؟
ولماذا تهدم هذه العائلة قبر النبي وقبر أمه ومنزله
وقبور صحابته ،كما لو كانت عائلة تكرهه؟ ونريد أن
نعرف س ّر ظهور «إسرائيل» ومملكة آل سعود في نفس
الزمن وكأنهما أخ��وان ألم واح��دة هي بريطانيا يؤازر
بعضهما بعضا؟ ونريد ان ترسل لنا وثائق قديمة جدا ً
تعترف أنّ هناك دما يهوديا ً في البيت المالك السعودي
المرخاني...
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وال نريد ان تقول لنا يا أسانج انّ فيصل القاسم شخص
رخيص مثل ري��اض األس��ع��د ،بل نريد ان نعرف نوع
الشيزوفرينيا التي يخفيها عن الناس عندما كان يعالج
منها في بريطانيا ،ونريد أسماء األطباء الذين كانوا
يكتبون التقارير عن حالته النفسية واضطرابه السلوكي
وأنواع العقاقير والمهدّئات التي كان يتعاطاها ليظهر لنا
رجل بعقل معاكس وضمير معاكس واتجاه معاكس،
ما أريدك أن تنشره يا أسانج مثالً ليس انْ كان عزمي
بشارة جاسوسا ً «إسرائيلياً ،أم ال ،بل ما نريد ان نعرفه
هو رتبته العسكرية في الموساد اآلن فقط...
يا أسانج قل لنا في المرة المقبلة ويكيليكسا ً تركيا ً
لنرى كيف انّ اردوغان كان يريد أن يتقاسم مع «إسرائيل»
خريطة أرض العرب وشعب العرب ،ومن كان منا في
حصة الباب العالي ،وكيف انه يستقبل البغدادي في
بيته ،وانه يتناول الغداء مع الجوالني ،وأنّ له نصيبا ً في
النفط المسروق ،ونصيبا ً في السبايا ،ونصيبا ً في معامل
حلب المسروقة ،ونصيبا ً في تجارة البشر واألعضاء
البشرية ،وقل لنا كيف وصل أردوغان الى السلطة بدعم
ماسوني كبير في صفقة في السجن مع لوبيات المال
الذين حقنوا البورصة التركية من أجل عينيه ليُقال
إنه رجل ينقذ تركيا ،وقل لنا يا أسانج إنّ أردوغ��ان هو
الذي قتل سكان الغوطة بالكيماوي من أجل مشروعه
المجنون ،وقل لنا يا إسانج إنّ حزب العدالة والتنمية هو
ذراع الناتو الدموية التي ترتدي قفازات إسالمية ناعمة،
ومخالبها «اإلخوان المسلمون» و«داعش» و«النصرة»...
قل لنا يا أسانج عن أسرار خالد مشعل ،وعن تمثيلية
حقن السم في أذنيه لجعله بطالً يتسلل إلينا؟ وقل لنا عن
الثمن الذي تقاضته قيادات حماس لتطعن بالسوريين،
وق��ل لنا أح��ادي��ث لقاء مشعل ف��ي قطر م��ع أميركيين
«إسرائيليين» إلقامة خالفة إسالمية في غزة وينسى
بعدها فلسطين من البحر الى النهر ،بشعار هدنة طويلة
األمد.
ك ّل ما نشرته يا أسانج لم يح ّول دماء العرب الى حبر
أو الى نار ،ألن ليس في عروق العرب دماء بعد اليوم بل
مذاهب وطوائف ونفط وإسالم مريض وناتو ،وما نشرته
من حبر الوثائق لم يتح ّول الى خمر معتق ودم في عروق
نسيت طعم الحبر المعتق بعد أن اعتادت أن تقرأ في
أوراق البترودوالر،
يخص شعبا ً آخر
ما ورد في وثائقك يا أسانج لو كان
ّ
لكان كفيالً بأن يسقط المريخ عن م��داره ،وأن يسقط
رأس نيوتن على سطح القمر ،وأن ينهار الضوء في
القضاء وينقصم ظهره وينه ّد عزمه وموجاته ،فمستوى
الفضائح فيها مخجل جداً ،وحجم العار يعلو على جبال
الهيمااليا ،ولكن ما هو أكثر ع��ارا ً هو أنّ هذه الفضائح
لم تطلق محاكمات وتحقيقات واع��ت��ذارات ول��ن تدفع
أحدا ً لالستقالة خجالً ،ولم تدفع تظاهرة واحدة والفتة
محتجة واحدة ،بل ك ّل من ذكرته الوثائق متس ّوال ً وقوادا ً
وبائعا ً للجريمة ينظر اليها بال مباالة وكأنها لعبة ورق
خسرها مع األصحاب أو لعبة طاولة لم يكسبها باألمس
في المقهى ،ألنه يعتقد يقينا ً أنّ من وراءه أبقار وأغنام
وقطعان ماشية ،وأنّ الماشية ليست إال ماشية ،وأنه ال
يمكن للحبر في مواسم الحبر أن يستحيل الى مواسم
خمر ،وأن تكون ح��رارة الحبر سببا ً في ذوب��ان الدم
المتج ّمد في العروق ليطلق فيضانا ً أحمر قانيا ً يجرف
هذه األسماء الوضيعة الهزيلة من خريطة السياسة،
وخريطة العار...

التق�سيم لي�س مزحة ولكن...
} حاتم الشلغمي  -تونس
تسارع نسق األح��داث في خرائط المنطقة
بشكل دراماتيكي واضح من إدلب إلى جسر
الشغور إلى الرمادي وتدمر إلى اليمن وإلى
ليبيا ،وت��ط��ورت الوقائع لتأخذ منحى يت ّم
االع��ت��م��اد عليه ب��اإلع�لام ف��ي تطويع الوعي
العربي على تقبّل فكرة تمدّد «داعش» من جهة،
وتقسيم المنطقة من جهة ثانية ،والتطبيع مع
الكيان الصهيوني لحماية «األم��ة» من «الم ّد
اإليراني» من جهة ثالثة.
تحدثنا في مقال منذ عام تحت عنوان «هل
أنهى داعش ما أوكل إليه من مهام في خريطة
الشرق األوس��ط؟» على كون «داع��ش» يم ّثل
فعليا ً الوسيلة األميركية – «اإلسرائيلية»
الواضحة في تحقيق هدفين ،شرعنة يهودية
الدولة في «إسرائيل» وتسهيل تقبّل الخرائط
خصوصا في العراق وسورية لمسألة التقسيم
عبر بروباغندا التخويف ،التدمير ،االقتالع
والتهجير ،خصوصا ً أنّ ما يُس ّمى بالتحالف
الدولي لمحاربة «داعش» ،الذي تقوده الواليات
المتحدة ،ال يمثل إال الغطاء الجوي للتنظيم
والضامن الناري األساس لتمدّده في المناطق
الرسام
التي تحدّدها الواليات المتحدة كونها
ّ
األصلي لحدوده و«خطوط الواليات المتحدة
الحمراء» كأربيل على سبيل الذكر ال الحصر،
وما قاله نائب الرئيس األميركي مؤخرا ً حول
التعامل مع األقاليم العراقية بصفة منفردة
وبعدم الرجوع الى الحكومة المركزية ،عالوة
على م��ش��روع الكونغرس القاضي بتفعيل
مضمون ما قاله بايدن ال يم ّثل سوى نتيجة
مباشرة لما ُي��راد تسويقه على كونه «واقعا ً
عسكرياً.
ب��ات من ال��واض��ح والمعلوم إذا ً أنّ تمدّد
«داعش» ،قرار أميركي صرف ،كما كانت القاعدة
(وال ت���زال) تتح ّرك تحت ن��اظ��ري ال��والي��ات
المتحدة في أفغانستان ،وأنّ المؤتمرات التي
تقع في ع��دة عواصم تحت عنوان مكافحة
«داعش» ،تحت الراية األميركية ال تمثل إال غطاء
إعالميا ً لتصعيد الهجمة على خرائط المنطقة
بحجة «عدم الجدّية العراقية والسورية في
ّ
محاربة داع����ش»(!؟) ،خصوصا ً أنّ
الضخ
اإلعالمي تجاه سورية والمقاومة ازداد عدا ًء
وتحريضاً ،برغم ما يش ّكل هذا الخطاب المبني
على رهانات رؤيوية فاحشة خطرا ً ليس على
المنطقة وأمنها فقط ،بل أيضا على المصالح
األميركية واألوروبية ،عالوة على ما ستدفعه
«إسرائيل» من أثمان ال قدرة لها على تح ُّملها،
بعكس ما تتوهّ م.

تحالف المتنافسين القدامى

ال يخفى عن أيّ متابع موضوعي لألحداث
في المنطقة ،أنّ ما وق��ع في بعض المناطق
في سورية ،مثل إدلب وجسر الشغور وتدمر
والرمادي في العراق ،ليس إال تطبيقا ً خبيثا ً
لتحالف المتنافسين ال��ق��دام��ى :السعودية
وتركيا وقطر .ويم ّثل ذروة التعاون والتنسيق
لتفتيت المنطقة ،وخصوصا ً سورية التي
وص��ل المتآمرون عليها إل��ى ُمسلّمة ضمنية
مفادها استحالة إسقاط نظام الرئيس ّ
بشار
األس��د ،وخصوصا ً بعد التح ّوالت النوعية
التي قام ويقوم بها الجيش العربي السوري

على ك��ام��ل الجغرافيا ال��س��وري��ة ف��ي جهة
الجنوب والوسط ومناطق عدة في الشمال،
ولكن خصوصا ً ما يحدث في القلمون بما لها
من أهميّة استراتيجية على سالمة سورية
ووحدتها ومستقبل الحرب ،فأين تكمن األهمية
االستراتيجية لمعركة القلمون؟
م��ع��روف أنّ معركة القلمون أخ���ذت في
جزئها أربعة إط�لاالت لألمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،بما يثبت األهمية
العسكرية واالستراتيجية لهذه المعركة
وما ستؤ ّمنه لما يحيط بتلك الجغرافيا عند
االنتصار فيها .فبحسب العلم العسكري تكون
الجغرافيا االستراتيجية هي جغرافية الخطط
العسكرية ،ألنها تهت ّم بالعوامل الميدانية
على النشاط العسكري بعامة وبالتنبّؤ بما
قد يحدث في ٌّ
ظل ظروف معيّنة .والحقيقة أنّ
معركة القلمون وطريقة تقدّم الجيش العربي
ال��س��وري وال��م��ق��اوم��ة بيّنت إب��ط��ال مشروع
يستهدف الدولة السورية ولبنان على ح ّد
سواء .فمنطقة القلمون أساسا ً تم ّثل ح ّد ميزان
الردع في مواجهة «اسرائيل» ،أما بعد خمس
سنوات من الحرب على قلب محور المقاومة
أصبح ك ّل الشريط الحدودي السوري اللبناني
ميزانا ً ل��ردع «اسرائيل» ومشروعها ال��ذي ال
يتحقق اال عبر تفتيت المنطقة وتحويلها الى
ذ ّرات ديموغرافية على أس��اس ديني عرقي
وطائفي ،بحيث يصبح لك ّل قبيلة أو مجموعة
معينة حاملة لعقيدة ما أو تكتسب عرقا ً ما
جيشا ً
خاصا ً بها ،وهذا يعني إنهاء تاما ً لمفهوم
ّ
الدولة الوطنية والحكومة المركزية والجيش
الوطني.

المشروع (الحلم) «االسرائيلي»

المشروع (الحلم) «االسرائيلي» القائم
منذ خمسينيات القرن الماضي ال��ذي يقضي
بتفتيت ك� ّل ما يحيط بـ«الدولة اليهودية»
واستغالل تناقضاتها وإحياء الشعور االثني
فيها عبر االستغناء عن الفكرة الوطنية ،كما
تعطيل قيام أي مشروع قومي عربي عبر إنهاء
ال��ع��راق وس��وري��ة ومصر ،ال يم ّثل مزحة وال
مج ّرد حديث هامشي يت ّم إذكاؤه عبر اندفاعة
الميديا ،وإنما يم ّثل مشروعا ً جدّيا ً وحقيقيا ً
واشتغل الصهاينة عليه منذ قيام كيانهم الى
ح ّد اللحظة ،وكان اجتياح لبنان سنة 1982
وإنشاء جيش سعد ح��داد ثم جيش أنطوان
لحد أول تجلياته ،وما أن منيت المرحلة األولى
لهذا المشروع بالفشل عبر تحرير جنوب لبنان
بفضل المقاومة الوطنية اللبنانية والدعم
السوري وااليراني المباشر ،حتى كانت حرب
 2006التجلّي الثاني لذات المشروع الذي
ُس ّمي حينها «الشرق األوسط الجديد» وما ان
انتكس جيش «إسرائيل» ،سليل «الهاغانا»،
حتى ظهر التجلّي الثالث لذات المشروع تحت
تكسر على صخرة
اسم «الربيع العربي» الذي ّ
الصمود السوري األسطوري لنجد أنفسنا منذ
عام من اآلن أم��ام التجلي الرابع ،وقد يكون
األخير ،الذي اتخذوا له اسم «داعش».
تقوم «داع���ش» منذ نشوئها على مبدئي
الترهيب واالقتالع ،بالضبط كما كانت فرق
الهاغانا غيرها عند قيام الكيان الغاصب
والبيوريتانيين البريطانيين عند احتالل
«أميركا» .والهدف من ذلك في منطقة الشرق

األوس��ط أوال ً إنهاء أيّ بعد تاريخي للمنطقة
تماشيا ً م��ع م��ا يقوم ب��ه اإلسطبل اإلعالمي
المتصهين من تعمية وقتل للذاكرة ،ثم تأمين
جيوش لحد اثنية محيطة بـ«اسرائيل» ،أو
ما وق��ع تسميته بـ«الجدار الطيب» ،تتذ ّرع
األخيرة بحمايتها ،كما يحاول اآلن مع الطائفة
ال��درزي��ة في سورية ،والتي ش ّكلت بموقفها
الوطني والعروبي صفعة في وجه المشروع
وفي وجه «إسرائيل» ،برغم معرفتنا ومعرفتهم
بأنّ الكيان الغاصب سيحاول القيام بردّود
فعل انتقامية على ه��ذا الموقف ،كما يقوم
العالم باالنتقام من الشعب السوري بعامة
على خلفية ص��م��وده ووق��وف��ه وراء جيشه
ّ
وخطه االستراتيجي المقاوم .ولكن في
وقائده
مقابل مشروع محاولة تقسيم سورية ما هي
استراتيجية الدولة الوطنية السورية لمواجهة
ك ّل ذلك؟
لقد ك��ان تكتيك الجيش العربي السوري
منذ ب��داي��ة األزم���ة ه��و االش��ت��ب��اك على طول
النقاط الموزعة على الجغرافيا السورية من
خ�لال عمليات م��ر ّك��زة تقوم على الكر والف ّر
تارة والتكتيكات الكالسيكية للجيش النظامي
ط��ورا ً والعمليات النوعية التي تأخذ طابعا ً
عمالنيا ً واستراتيجيا ً تارة أخرى .ولكن أمام
اندفاعة المحور المقابل عبر تسهيل تد ّفق
المقاتلين ،تدريبهم وتزويدهم بالسالح النوعي
والحديث ،الحظنا تغيّرا ً ملحوظا ً في التكتيك
العسكري والسوري ،أوال ً من خالل التراجع
عن نقاط محدّدة (مثل إدلب وجسر الشغور
وتدمر وموقع لواء  )52الى نقاط أخرى ،وذلك
لهدفين استراتيجيين االقتصاد في األرواح من
جهة ،ذلك ألنّ توسيع دائ��رة االشتباك وأمام
التط ّور النوعي للسالح بين أيدي اإلرهابيين
قد يك ّبد الجيش والدفاع الوطني والمقاومة
خسائر بشرية ومادية كبيرة .أم��ا من جهة
ثانية فالتراجع يش ّكل حماية استراتيجية أله ّم
المناطق السورية ذات الديمغرافيا العالية
والتحشيد للحظة ما .ففي العرف العسكري،

أيّ م��ج��ال ج��غ��راف��ي ق��اب��ل للسقوط وقابل
للتحرير .وطوال الحرب على سورية لم يق ّرر
الجيش العربي السوري الدخول الى منطقة ما
إال ودخلها وح ّررها من اإلرهاب الكوني .ولكن
في هذه الفترة ومع سقوط وهم إسقاط الرئيس
األسد يُراد حمله الى التسوية التي يرتضيها
األميركي والتركي و«اإلسرائيلي» .اذا ً ما هو
المطلوب من سورية وحلفائها وأصدقائها
اآلن؟
عندما تكون جغرافيا الجمهورية العربية
ال��س��وري��ة س��اح��ة االش��ت��ب��اك ال��دول��ي األول،
وعلى خط النار االول في مواجهة اإلره��اب
الصهيوني ال��ع��ال��م��ي ال��م��م � ّول أس��اس��ا ً من
كيانات الخليج األعرابي والمدعوم أميركيا ً
وتركيا ً و«إسرائيلياً» ،استخباريا ً ولوجستيا ً
ومجهّزا ً بأحدث الوسائل العسكرية األميركية
و«اإلسرائيلية» ،أول وأه ّم ما يجب القيام به
من طرف أصدقاء وحلفاء سورية ،التي تقف
سدا ً منيعا ً أمام تدحرج كرة النار تجاههم ،هو
ضمان التف ّوق العسكري اآلني واالستراتيجي
بما يسمح للدولة الوطنية السورية تطهير
كامل مجالها الجغرافي ،وما يمكنها من حماية
هذا المجال من مشاريع التفتيت والتقسيم
والعدوان ،وليس مج ّرد المداد العادي للذخائر
وإتمام بطيء لعقود السالح االستراتيجي ،وذلك
عبر التوقف عن اعتبار الجيش العربي السوري
والمقاومة الوطنية اللبنانية في ذات المنزلة في
مقابل قطعان اإلرهاب متعدّد الجنسيات ،وكأنّ
قدر هذا الجيش وهذه المقاومة ،اللذين تأكل
الحرب وطنهما منذ سنوات ،هو فقط الدفاع عن
مصالح الدول التي يفترض انها في ذات خندق
المواجهة .فالجميع يعلم أنّ استراتيجية
الواليات المتحدة منذ سنوات ،هي استغالل
االش��ت��ب��اك للتوجه بنتائجه ال��ت��ي يرسمها
اإلعالم الى التسوية بهدف افتكاك تنازالت ما
أو إضعاف الطرف المقابل .لذلك يجب أن تكون
استراتيجية المقاومين هي االشتباك ومقاومة
هستيريا العالم حتى افتكاك النصر.

ن��ح��ن ال ننكر ال��وق��وف ال��ث��اب��ت لالتحاد
الروسي ،الجمهورية االيرانية والصين وغيرهم
(برغم مواقعهم في الساحة الدولية وظروفهم
االقتصادية) الى جانب الجمهورية العربية
السورية بالمال والسالح والديبلوماسية،
ولكن نريد من ه��ذا ال��وق��وف ان يتح ّول الى
موقف حاسم يقضي بتمكين ما يلزم سورية
والمقاومة من الحسم المباشر والسريع على
ك ّل األصعدة الفضائية والجوية والصاروخية
وغيرها لكي تع ّزز سورية هذا الصمود الذي
يش ّكل قواما ً أساسيا ً لصمود حلفائها وتنتصر
على ع��د ّو آخر ال يق ّل أهمية عن المجموعات
اإلره��اب��ي��ة ،هو الوقت ال��ذي يُ��راد من خالله
استغالل محنة الشعب السوري وواق��ع الدم
والمأساة في خدمة مشاريع التفتيت التي قد
ال تكون من خالل رسم عادي للخرائط كما وقع
مطلع القرن الماضي ولكن عبر تفتيت األنسجة
المجتمعية وتذريرها واقتالعها ،وهذا مشروع
لن يقف عند حدود سورية والعراق فقط.

مشروع الوحدة
مقابل مشروع التقسيم

خ�لاص��ة ال��ق��ول ،م��ش��روع التقسيم ج �دّي
ولكن ليس كما يتو ّقع البعض أو كما يتوهّ م
البعض اآلخر ،التقسيم ليس مزحة ولك ّنه –
اآلن -ليس في متناول اليد الصهيونية .فلو انّ
الخرائط ترسم بالدم (كما قال البرزاني) فعلى
شعوبنا أن تحمي خرائطها بالسالح والدم .وال
يحمي السالح اال السالح ،وال تنتهي الحرب اال
بالحرب ،وال يع ّزز النصر اال االنتصار ،فمشروع
التقسيم ال يواجَ ه اال بمشروع الوحدة ،ومشروع
التفتيت ال يواجَ ه اال بثقافة اللحمة الوطنية،
وثقافة االرهاب ال تواجَ ه اال بثقافة المقاومة...
و«ثقتنا بالنصر أكيدة» ،كما عبّر الرئيس األسد،
ولكنه «مج ّرد وقت» كما ردّد سيّد المقاومة...
ونصر سورية والمنطقة صبر ساعة...

